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Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27-9-2013
Αριθµ. ∆.Τ.: 081

Ο απόλυτος ορισµός του ΧΑΟΥΣ !!
Η «Θεωρία του Χάους» ωχριά µπροστά στην «Εφαρµογή του απόλυτου ΧΑΟΥΣ» που
έφερε στην ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση το Υπουργείο Παιδείας µε
τις πραγµατικά απίστευτης έµπνευσης πρακτικές και µεθοδεύσεις του.
Το χρονικό του παραλόγου, της αυθαιρεσίας και της …συµφοράς έχει ως εξής:
1. Στις 13-6-2013 αποστέλλει το Υπουργείο την µε αρ. πρωτ. 80942/Γ2 εγκύκλιό του µε
θέµα «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
σχολικού έτους 2013-2014» µε σαφείς οδηγίες για τις εγγραφές των µαθητών ΕΠΑ.Λ.ΕΠΑ.Σ.
2. Στις 28-6-2013 ολοκληρώνονται οι εγγραφές του Ιουνίου. Οι µαθητές έχουν εγγραφεί
στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Σ., και έχουν επιλέξει Τοµέα και Ειδικότητα. Τα
στοιχεία των µαθητών έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου.
3. Στις 23-7-2013 δηµοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. (167 τ.Α΄) ο Νόµος 4172/2013 «Φορολογία
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις» και άρχεται η ισχύς του. Το άρθρο 82 προβλέπει την
«Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης…». Πουθενά δεν αναφέρεται η κατάργηση Τοµέων και Ειδικοτήτων των
ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.
4. Στις 28-8-2013 υπάρχει τουλάχιστον ένας ∆ιευθυντής ΕΠΑ.Λ. που αποστέλλει έγγραφο
(µε αριθµό πρωτοκόλλου του σχολείου !!) σε µαθητές της Β΄ τάξης, τους ενηµερώνει ότι
«καταργήθηκε ο Τοµέας που έχουν ήδη επιλέξει κατά την εγγραφή τους» και τους καλεί να
προσέλθουν στο σχολείο για να αλλάξουν τη αρχική δήλωση επιλογής τους.
5. Στις 2-9-2013 ανοίγουν τα σχολεία και πραγµατοποιούνται οι «εκπρόθεσµες» εγγραφές
που προβλέπονται στην µε αρ. πρωτ. 80942/Γ2 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στο διάστηµα αυτό
γίνεται αγώνας δρόµου στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. προκειµένου να εξευρεθούν ωροµίσθιοι
καθηγητές «κατηργηµένων» ειδικοτήτων και να πραγµατοποιηθούν οι εξετάσεις περιόδου
Σεπτεµβρίου… που «µετατίθενται» και «προγραµµατίζονται» για τις 9 και 10 Σεπτεµβρίου.
Σηµειωτέον, ότι στην πλειοψηφία των σχολείων, οι εξετάσεις αυτές δεν έχουν διεξαχθεί
µέχρι και σήµερα... Κατά τα άλλα, οι εγγραφές συνεχίζονται κατά τα προβλεπόµενα.
6. Στις 3-9-2013 αποστέλλεται στα σχολεία το µε αρ. πρωτ. 120886/Γ2 έγγραφο του
Υ.ΠΑΙ.Θ. Το υπογράφει ο Υπουργός, επικαλείται το Ν. 4172/2013 και αναφέρει ότι «Οι
µαθητές της Β΄ τάξης Ηµερήσιου και Β΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου θα
επιλέξουν µεταξύ των τοµέων που θα λειτουργήσουν στις σχολικές µονάδες µε την έναρξη
του σχολικού έτους». ∆ηµιουργείται εύλογη σύγχυση στα σχολεία για το ποιοι είναι οι
τοµείς «που θα λειτουργήσουν» και ποιοι όχι. Για την Α΄ ΕΠΑ.Σ. δεν γίνεται καµία
αναφορά. Κανείς από το Υπουργείο δεν δίνει σαφείς οδηγίες. Καλούν όµως προφορικά τους
∆ιευθυντές να οδηγήσουν τους µαθητές που είχαν επιλέξει τους Τοµείς Υγείας – Πρόνοιας
και Εφαρµοσµένων Τεχνών σε αλλαγή επιλογής Τοµέα. Στις ΕΠΑ.Σ. ενηµερώνουν
προφορικά τους µαθητές ότι δεν θα λειτουργήσει η Α΄ τάξη.
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7. Στις 5-9-2013 η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αποστέλλει στον Υπουργό το µε αρ. 276/5-9-2013 εξώδικο,
µε το οποίο τον καλεί να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τη
λειτουργία ΟΛΩΝ των Τοµέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της Α΄ τάξης των
ΕΠΑ.Σ.
8. Στις 9-9-2013 δηµοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 2211 τ.Β’ η υπ’ αριθµ. 116605/Γ2 Απόφαση του
Υπουργού ΠΑΙ.Θ. «Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων της Α’ τάξης του Ηµερήσιου
Επαγγελµατικού Λυκείου», σύµφωνα µε την οποία «Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το
σχολικό έτος 2013−2014» και «Για τη Β’ και Γ’ τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου ισχύει η υπ΄
αριθµ. πρωτ. 111276/Γ2/8.10.2007 (2057 τ.Β’) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
µε τις …… υπουργικές αποφάσεις».
Στο ίδιο Φ.Ε.Κ. δηµοσιεύεται η υπ’ αριθµ. 116606/Γ2 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.
«Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων της Α’ τάξης του Εσπερινού Επαγγελµατικού
Λυκείου», σύµφωνα µε την οποία «Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2013−2014» και «Για τις Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξεις Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου ισχύει η
υπ’ αριθµ. πρωτ. 138011/Γ2/3.12.2007 (26/ τ.Β΄/15.1.2008) υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε µε τις …… υπουργικές αποφάσεις».
Στις παραπάνω µνηµονευόµενες ως ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις, περιλαµβάνονται και
τα Ωρολόγια Προγράµµατα των Τοµέων Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών.
Εποµένως, στις 9-9-2013, ο ίδιος ο Υπουργός, µε την δική του Υπουργική του Απόφαση,
αποφασίζει την αδιάσπαστη συνέχιση διδασκαλίας των Τοµέων αυτών στη Β΄ τάξη των
ΕΠΑ.Λ. κατά το 2013-2014 !!
9. Στις 11-9-2013 οι µαθητές προσέρχονται στα σχολεία. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται.
Γίνεται ο Αγιασµός, άρχεται η σχολική χρονιά 2013-14 και η φοίτηση των µαθητών. Οι
εκπρόθεσµες εγγραφές συνεχίζονται µε έγκριση του ∆/ντή Β΄βάθµιας Εκπ/σης κατά τα
προβλεπόµενα (µέχρι τις 21/9 για τα ΕΠΑ.Λ. και µέχρι τις 25/9 για τις ΕΠΑ.Σ.).
10. Στις 13-9-2013 η ∆.∆.Ε. Ν. Λάρισας εκδίδει ∆ελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρεται σε
«ειδικότητες που καταργήθηκαν» και ενηµερώνει ότι αυτές θα λειτουργήσουν µόνο στη Γ΄
ΕΠΑ.Λ. και στη Β΄ ΕΠΑ.Σ. «…προκειµένου να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους οι
µαθητές…».
11. Στις 13-9-2013 αποστέλλεται στα σχολεία το µε αρ. πρωτ. 128782/Γ2 έγγραφο του
Υ.ΠΑΙ.Θ. Το υπογράφει ο ∆/ντής της ∆/σης Σπουδών Β΄/βάθµιας Εκπ/σης κ. Στ.
Μερκούρης. Με αυτό ανασκευάζεται πλήρως το µε αρ. πρωτ. 120886/Γ2 έγγραφο του
Υπουργού και αναφέρει ότι η επιλογή Τοµέα θα γίνει σε εφαρµογή της Υ.Α. 36618/Γ2/30-32007 (Φ.Ε.Κ. 940 Β΄), όπου περιλαµβάνονται ονοµαστικά οι δήθεν «καταργηµένοι»
Τοµείς…
12. Στις 14-9-2013 η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αποστέλλει την µε αρ. 279/14-9-2013 επιστολή, µε την
οποία καλεί τους ∆ιευθυντές των Σχολείων να εφαρµόσουν το Νόµο και το ∆/ντή
Β΄βάθµιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας να ανασκευάσει το ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε.
13. Στις 17-9-2013 δηµοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. (193 τ.Α΄) ο Νόµος 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και άρχεται η ισχύς
του. Στο άρθρο 46 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄» προβλέπει:
Για τα ΕΠΑ.Λ. (παρ.3): «Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β΄ και Γ΄ τάξη του
ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Γ΄ και ∆΄ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. … θα λειτουργήσουν σύµφωνα
µε τις ισχύουσες κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου διατάξεις». ∆ηλαδή, ότι
ίσχυε µέχρι τις 17-9-2013 για τη Β΄ και Γ΄ τάξη του ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. και τη Γ΄ και ∆΄
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τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξακολουθεί να ισχύει για το σχολικό έτος 2013 – 2014,
εποµένως, ΟΛΟΙ οι Τοµείς της Β΄ τάξης είναι σε λειτουργία !!
Για τις ΕΠΑ.Σ. (παρ.3): «Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 … οι Α΄ και Β΄ τάξεις του
ΕΠΑ.Σ. … θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου διατάξεις». ∆ηλαδή, και η Α΄ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσει κατά την
τρέχουσα σχολική χρονιά !!
(παρ.4): «Η λειτουργία της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων παύει το σχολικό έτος 2012−2013… Οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων τη 15η Σεπτεµβρίου 2014 …καταργούνται». ∆ηλαδή, η Α΄ΕΠΑ.Σ. ∆ΕΝ θα
λειτουργήσει κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά !!
(παρ.7): «Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. παρατείνεται έως τη
10η Σεπτεµβρίου του 2015». ∆ηλαδή, η Α΄ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσει κατά την τρέχουσα
σχολική χρονιά, αφού οι µαθητές τους θα αποφοιτήσουν το 2015 !! Σε άλλη περίπτωση, τι
θα κάνουν µια ολόκληρη χρονιά (2014-15) οι …εκατοντάδες ∆ιευθυντές και οι
Υποδιευθυντές; Θα διευθύνουν - φυλάγουν τα …καταργηµένα σχολεία τους ;;;;;

(Μικρή και …ασήµαντη λεπτοµέρεια:
στα σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει τα µαθήµατα, από τις 11 Σεπτεµβρίου …).

14. Στις 26-9-2013 αποστέλλεται στα σχολεία το µε αρ. πρωτ. 136964/Γ2 έγγραφο του
Υ.ΠΑΙ.Θ. Το υπογράφει πάλι ο Υπουργός. Επικαλείται και πάλι το Ν. 4172/2013 και την µε
αρ. πρωτ. 120886/Γ2/3-9-2013 εγκύκλιό του. Αναφέρει «…διευκρινίζουµε ότι κατά το
σχολικό έτος 2013-14 στους µαθητές της Β΄ τάξης …» του ΕΠΑ.Λ. «…δεν παρέχεται η
δυνατότητα επιλογής του Τοµέα «Υγείας και Πρόνοιας». Μαθητές που έχουν ήδη εγγραφεί
…και έχουν ήδη επιλέξει τον ανωτέρω τοµέα, καλούνται έως τις 30-9-2013 να επιλέξουν εκ
νέου µεταξύ των λειτουργούντων στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. τοµέων».
Ο Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών; Θα λειτουργήσει; ∆ΕΝ θα λειτουργήσει;;
Η Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ.; Θα λειτουργήσει; ∆ΕΝ θα λειτουργήσει;;
Μήπως θα λειτουργήσουν οι νέες «Σ.Ε.Κ.» που προβλέπει ο Νόµος 4186/2013;
Και εάν ναι, πότε θα προλάβουν να ιδρυθούν οι νέες Σχολές, πότε θα συγκληθούν τα
αρµόδια …πολυσυλλεκτικά όργανα που θα αποφασίσουν για τις ειδικότητές τους, πότε θα
στεγαστούν και σε ποιες κτιριακές εγκαταστάσεις, πότε θα στηθούν τα εργαστήρια, πότε
θα οριστούν οι ∆ιευθυντές, Υποδιευθυντές, το µόνιµο διοικητικό και εκπαιδευτικό
προσωπικό, πότε θα αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν σε αυτά, πότε θα
προσληφθούν οι ωροµίσθιοι; Πότε;
Το …2015;
Το …2025;
Πάντως, ΟΧΙ το 2013-14 !!!
Άλλωστε, ελλείψει εκπαιδευτικού προσωπικού των «καταργηµένων» ειδικοτήτων, δεν
πραγµατοποιούνται καθόλου µαθήµατα στις αντίστοιχες ειδικότητες της (κατά τα
άλλα …λειτουργούσας) Β’ τάξης των ΕΠΑ.Σ., ενώ στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.
διδάσκονται µόνο µαθήµατα Γενικής παιδείας και διόλου Ειδικότητας (στους
Τοµείς Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών) …
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Τρικυµία εν κρανίω και ο απόλυτος ορισµός του ΧΑΟΥΣ !!
ΠΟΙΟΣ θα ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
τα Σχολεία µας,
τους Μαθητές,
τους Γονείς,
τους Εκπαιδευτικούς
το ΣΥΝΤΑΓΜΑ και τους ΝΟΜΟΥΣ ;;
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;;;;;;;;;

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
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τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
e-mail: oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείµ Κερασιώτης, Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

